
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº 0004068-82.2015.815.2003 –  6a.  Vara  Regional  de
Mangabeira
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos 
APELANTE: Geraldo Fonseca de Souza
ADVOGADO(A): Marília de Souza Silva Ramalho 
APELADO(A): Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  -  PRISÃO  EM
FLAGRANTE -  REVÓLVER DE USO INSTITUCIONAL
ENCONTRADO  NO  INTERIOR  DE  VEÍCULO
PERTENCENTE  AO  DEMANDADO,  FORA  DO
HORÁRIO  DO  EXPEDIENTE  -  CONFISSÃO  -
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECOLHIMENTO  DA  ARMA  AO  ÓRGÃO
COMPETENTE  DO  TRIBUNAL  FACE  AO
EXTRAPOLAMENTO  DO  HORÁRIO  -  NÃO
COMPROVAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  DE  PORTE  DE
ARMA - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  EXCLUDENTES
DE  ILICITUDE  OU  DA  CULPABILIDADE  NÃO
CONFIGURADAS  -  INVIABILIDADE  DE
ACOLHIMENTO  DA  TESE  DEFENSIVA  -
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

- Evidenciado que o réu, no dia do evento denunciado, trazia, no
interior  do  seu  veículo  particular,  arma  de  fogo  de  uso
permitido,  em  desacordo  com  a  exigência  legal  e  sem
autorização  para  tanto,  inviável  o  acolhimento  do  pleito  que
roga por sua absolvição;



- Apesar de alegar, o demandado não trouxe aos autos qualquer
comprovação  de  que  não  pôde  recolher  a  arma  ao  Setor
competente do Tribunal de Justiça, já que extrapolado o horário
do seu expediente e do funcionamento da Assessoria Militar;

- O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de
perigo abstrato, bastando, para a sua configuração, que o agente
pratique, sem a autorização legal, um dos núcleos previstos no
tipo penal previsto no caput do art. 14 da Lei 10.826/03.

- Condenação mantida.

DOSIMETRIA - PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E
DE  MULTA ESTABELECIDAS  ACIMA DO  MÍNIMO  -
EQUÍVOCO  NA  ANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  -  ELEMENTOS  INIDÔNEOS  PARA
MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE  -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PROCEDIMENTO
EX OFFICIO.

Flagrante  o  equívoco  na  análise  das  circunstâncias  judiciais,
imperiosa faz-se a alteração, de ofício, da pena imposta.

PLEITO  PARA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  DE
LIMITAÇÃO  DE  FINAL  DE  SEMANA  POR  OUTRA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  INEXISTÊNCIA  DE
ÓBICE  LEGAL  PARA  TAL  PROVIDÊNCIA  -
MODIFICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO PLEITO
RECURSAL.

- Inexistindo óbice à substituição da pena privativa de liberdade
por  restritiva  de  direitos  e  havendo  previsão  legal  para  a
substituição da limitação de fim de semana, como imposta, por
prestação pecuniária,  há de se prover  o pleito  recursal,  nesse
sentido.

- Provimento parcial da Apelação.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO  AO



RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO, nos termos do voto do Relator e em
parcial harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Geraldo Fonseca
de  Sousa,  qualificado  nos  autos,  em  decorrência  de  condenação  imposta  em  seu
desfavor pelo  Juízo da 6ª.  Vara Regional de Mangabeira (fls.  67-71) em face do
cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art.
14 da Lei nº. 10.826/2003.

Historiou a inicial acusatória (fls. 02/03) que no dia 30 de
maio de 2015, por volta das 18:35h, por trás da Prefeitura de João Pessoa, no
Bairro de Água Fria, o acusado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo, de uso permitido.

Segundo o caderno processual,  o denunciado, no momento
da  abordagem  policial,  estava  inconsciente  dentro  de  um  veículo  e,  em  tal
oportunidade, foram encontrados no interior do carro um revólver Taurus, calibre
38, oxidado, cabo de madrepérola, nº. 298147, municiado, além de uma faca de
caça, sendo mister registrar que o réu portava a arma de fogo que foi encontrada sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Regularmente processado o feito, com oitiva de testemunhas,
interrogatório do denunciado, realização de exame pericial, tudo em estrita obediência
às normas processuais vigentes, após apresentação de alegações finais (fls. 68/59, pelo
demandado e 63/66, pelo Ministério Público) o MM. Juiz Isaac Torres Trigueiro de
Brito decidiu pela procedência da denúncia e em razão disso condenou o acusado
nos termos constantes da decisão de fls. 67-71.

Irresignado, por sua defesa, o réu, interpôs Recurso Apelatório
(fls. 74-75) e em suas razões pugna pela reforma da sentença prolatada, buscando a sua
absolvição, ao argumento de que a conduta por ele praticada seria atípica vez que a
arma que portava pertence ao Tribunal de Justiça, órgão do qual o acusado é servidor,
como  Técnico  Judiciário  e,  estando  o  apelante  de  Plantão,  como  motorista,  estaria
autorizado a portar o revólver, naquela ocasião.

Invoca  em  seu  favor,  a  aplicação  do  instituto  relativo  à
hipótese de erro sobre a ilicitude do fato, dizendo que ao portar a arma pertencente ao
Tribunal de Justiça o apelante o fez por receio de deixá-la dentro do veículo Oficial do
Tribunal, já que era ele o responsável pelo referido artefato e, já estando extrapolado o
horário  para  recolhimento  da  arma  ao  setor  próprio  do  Tribunal,  não  havia  como



proceder de forma diversa.

Alternativamente,  acaso  mantida  a  condenação,  busca  a
substituição  da  limitação  de  fim  de  semana  que  lhe  foi  imposta,  por  outra  pena,
restritiva de direitos, já que, segundo aduz, o apelante estaria impossibilitado de cumprir
a reprimenda estabelecida sem prejuízos à sua saúde.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de piso requereu o
não provimento do recurso apresentado e a manutenção integral da decisão vergastada
(fls. 92/97).

Com vistas  dos  autos,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  em
parecer  da  lavra  do  insigne  Procurador  de  Justica,  o  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo
Vieira, se manifestou pelo provimento parcial da apelação apresentada a fim de que a
limitação de fim de semana posse ser substituída por prestação pecuniária.

Após, os autos me vieram conclusos.

Eis o que basta relatar.

É como voto.
VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, admito
o seu processamento.

Pretende o apelante a reforma da decisão de 1o. grau, buscando a
sua  absolvição  ou,  alternativamente,  a  substituição  da  pena  restritiva  de  direito
consistente na limitação de fim de semana, por outra, também restritiva de direito, mas
que lhe seja possível o cumprimento sem o comprometimento da sua saúde.

 Quanto ao pleito de absolvição formulado. Inviabilidade de acolhimento

O conjunto fático-probatório constante nos autos é estreme de
dúvidas quanto aos elementos relativos à autoria e à materialidade do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, descabendo a cogitação defensiva acerca de
que a conduta do réu estaria abarcada pelas hipóteses de erro de tipo ou de que o mesmo
portava o referido artefato de maneira lícita, dentro das hipóteses de exceção legal.

A materialidade  e  a  autoria  foram provadas  pelo  Boletim de
Ocorrência Policial (fl. 12), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/07), pelo Auto de



Apreensão e Apresentação (fl. 11), pelas declarações do próprio réu, bem como pelo
depoimento das testemunhas ouvidas.

Em Juízo, durante o seu interrogatório, o apelante confirmou o
depoimento que prestou perante a autoridade policial, afirmando:

(...) Que é verdadeira a imputação de que, no dia dos fatos, portava a arma de
fogo  que  foi  apreendida;  Que,  sendo  servidor  do  Tribunal  de  Justiça  da

Paraíba,  naquele  dia,  um dia  de  sábado,  se  encontrava  de  plantão  até  as
18:00h; Que quando da sua saída do plantão, já estando fechada a Assessoria

Militar,  decidiu  levar  o  referido  artefato  consigo,  dentro  do  seu  carro
particular, posto que não iria deixar com o vigilante do Tribunal e teve receio

de deixar a arma dentro do carro oficial; Que quando ia chegando já perto de
sua residência sentiu-se mal, com crise de labirintite quando tentou estacionar

o carro;  Que, praticamente inconsciente, ficou dentro do veículo momento
em que  populares  resolveram acionar  a  Polícia;  Que  quando  os  policiais

chegaram  ao  local  revistaram  o  veículo  encontrando,  no  seu  interior,  o
revólver que foi apreendido; Que sempre teve comportamento irrepreensível,

jamais  tendo  se  envolvido  em  quaisquer  evento  comprometedor  da  sua
conduta;  Que a  arma apreendida pertence ao  Tribunal  de Justiça;  Que na

época  do  fato  não  estava  ligado  a  qualquer  dos  desembargadores,
pessoalmente,  mas  se  encontrava  trabalhando,  no  setor  de  transportes,

cumprindo plantão  judiciário,  podendo ser  acionado a  qualquer momento;
Que a arma apreendida era utilizada, exclusivamente, em serviço, dentro dos

carros utilizados pelos Desembargadores; Que na oportunidade em que foi
abordado, a arma se encontrava municiada; Que resolveu levar a arma por

questões de segurança já que, em se tratando de um dia de sábado e não tendo
condições de entregá-la no setor competente do Tribunal de Justiça, não iria

deixá-la dentro do veículo oficial, na garagem do Tribunal, onde podia ser
acessada por outra pessoa;

Os depoimentos das testemunhas, tanto na fase pré-processual
como na  fase  judicial,  corroboram o  fato  de  que,  no  dia  da  ocorrência,  o  apelante
portava consigo a arma que foi apreendida, em desacordo com a determinação legal. As
declarações das testemunhas ouvidas, abonam, todavia, o bom comportamento social do
demandado (mídia, fl.57).

Em que pesem as declarações do apelante, das testemunhas
ouvidas em juízo, em favor do réu, e sendo evidente não se tratar o apelante de
pessoa voltada ao universo  do  crime,  tem-se  que  o  tipo  penal  do  art.  14  da  Lei
10.826/03 refere-se a crime de mera conduta e de perigo abstrato, o que significa que
independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade ou da produção de um
resultado naturalístico,  externo à conduta,  sendo a probabilidade do dano presumida
pela própria  norma incriminadora.  Para a configuração do delito,  portanto,  exige-se,
apenas, a prática, desacompanhada da autorização necessária, de qualquer dos núcleos
previstos no tipo.



Sobre o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.  CRIME DE MERA

CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI NO. 10.826/03 É DE MERA

CONDUTA,  NÃO  HAVENDO  DE  SE  PERQUIRIR  SOBRE  A
POSSIBILIDADE  DE  RESULTADO  NATURALÍSTICO  OU  DE  DANO

EM CONCRETO. 2. COMPROVADO QUE O RÉU TRANSITAVA EM VIA
PÚBLICA,  PORTANDO  ARMA  DE  FOGO  SEM  AUTORIZAÇÃO

LEGAL, É DE SER CONFIRMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A
DESPEITO  DE  ESTAR A ARMA NA OCASIÃO  DESMUNICIADA.  3.

RECURSO  DESPROVIDO.  (TJ-DF  -  APR:  20130810001882,  Relator:
Desembargador não cadastrado,  Data de Julgamento:  16/01/14, Órgão não

cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2014, Pág.: 197).

Assim,  verificado  que  o  apelante,  no  momento  em  que  foi
abordado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, portava arma de fogo
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  as  determinações  legais,  inviável  o
acolhimento  da  tese  absolutória  erigida  pela  defesa,  posto  que  suficientemente
comprovada  a  infringência  ao  disposto  no  art.  14  da  Lei  10.826/03  e,  ausentes
qualquer das hipóteses de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção do
édito condenatório é medida que se impõe.

 Quanto  à  necessidade  de  reparos  no  procedimento  da  dosimetria.
Procedimento ex officio

Com vistas à fixação da penalidade, ao proceder à análise das
circunstâncias previstas no art. 59, assim sopesou o Magistrado:

“A culpabilidade:  mostra-se mediana,  sem necessidade  de  exacerbação  da
pena.   Antecedentes: o acusado é primário.  A conduta social: o acusado não

tem  má  conduta  social.  Personalidade:  o  acusado  se  mostra  ardiloso  em
conseguir burlar regras.   Motivos do crime: não se justificam. Circunstâncias

do crime: o acusado portava arma de fogo durante a madrugada em local
público. As consequências do crime: não foram drásticas. O comportamento

da vítima: a vítima foi toda sociedade.” (fl.69)

Pois  bem.  Ao  fixar  a  pena-base,  considerou  o  magistrado
existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao increpado e, por isso, estabeleceu a
reprimenda  inicial  em  2  anos  e  6  meses  de  reclusão  com  mais  35  dias-multa,
portanto, acima do mínimo legal.

Com a devida vênia do entendimento do Magistrado, entendo
que tal procedimento carece de reforma. Explico.



Da  análise  do  procedimento  adotado  pelo  MM.  Juiz,
vislumbro que, para a fixação das penas-base, foram consideradas em desfavor do
apelante  as  circunstâncias  judiciais  relativas  à  personalidade,  aos  motivos  do
crime, e às circunstâncias do crime. Ainda ponderou o magistrado que a vítima do
crime foi “toda a sociedade”.

Não  obstante  a  análise  realizada,  entendo  que  o  MM.  Juiz
sentenciante  não apontou quais  as  circunstâncias  que  justificaram,  concretamente,  a
exacerbação da pena-base, limitando-se a tecer ponderações genéricas e desprovidas da
devida  correlação com o caso  concreto.  Em sua  decisão,  o  MM. Juiz,  ao  avaliar  a
circunstância relativa à personalidade do agente, por exemplo, limitou-se a dizer que
“o acusado se mostra ardiloso em conseguir burlar regras” sendo tal argumentação, a
meu  sentir,  insuficiente  para  ensejar  o  reconhecimento  de  tal  circunstância  judicial
como desfavorável ao réu.

Ora, a mencionada circunstância judicial tem por objetivo
avaliar a índole do agente – suas qualidades morais, a sua boa ou má índole, o
sentido  moral  do  criminoso  -  o  que,  no  caso  presente,  entendo  não  estar
comprometido a ponto de justificar o incremento da pena, devendo não podendo
ser,  desse  modo,  negativamente  considerada.  Aliás,  tal  é  o  entendimento  da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)  2.  Não  tendo  sido  mencionado  nenhum  fundamento  concreto  que

demonstrasse  a  especial  agressividade  e/ou  perversidade  do  agente,  ou

mesmo  menor  sensibilidade  ético-moral,  deve  ser  afastada  a
desfavorabilidade da personalidade do agente. (...)” (HC 208.743/MG, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 02/10/2014,
DJe 14/10/2014).

“(...) 4. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os

elementos  que  dizem  respeito  ao  fato,  para  aplicar,  de  forma  justa  e
fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação

do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias
judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a

inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da

Constituição da República.

5. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente se não

existirem, nos autos, elementos concretos para sua efetiva e segura aferição
pelo  julgador,  como  na  espécie.  (...)”  (HC  282.402/DF,  Rel.  Ministra

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 07/08/2014, DJe 22/08/2014).

“(...) 7. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do modo de agir

do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a

desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na
consecução  do  delito.  Sua  aferição  somente  é  possível  se  existirem,  nos

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1699445/inciso-ix-do-artigo-93-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626510/artigo-93-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a
uma conclusão segura sobre a questão (...)” (AgRg no HC 223015/BA, Relª.

Ministra LAURITA VAZ, j. em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Igualmente,  quanto aos  motivos  do crime,  entendo que tal
circunstância também não deve comprometer a fixação da pena base posto que a
reprovabilidade da conduta do increpado já se encontra abarcada pelo próprio tipo penal
não  podendo  ser  considerado  como  fundamento  para  a  exacerbação  da  pena,
simplesmente, a argumentação de que os motivos “não se justificam”, como ponderou
o Magistrado processante.

Quanto às circunstâncias do crime, anotou o sentenciante que
“o acusado portava arma de fogo durante a madrugada em local público.” Ora, consta
da própria sentença que o increpado foi preso em flagrante no dia 30 de maio de
2015, “por volta das 18:35h” (dezoito horas e trinta e cinco minutos), no bairro Água
Fria, quando portava um revólver, calibre .38, com seis munições intactas, sem a devida
autorização legal. Desse modo, a justificativa de que o increpado portava a arma de
fogo, em local público, durante a madrugada, não possui qualquer correlação concreta
com  os  fatos  apurados,  razão  porque,  também  tal  circunstância  não  poderá  ser
considerada para fins de exacerbação da pena-base.

Por último, tenho que o Magistrado considerou como vítima a
própria sociedade. Apesar de não se poder aferir se tal circunstância, na forma posta, foi
negativamente  valorada  para  fins  de  fixação da  pena-base,  impende  registrar  que  a
avaliação de tal circunstância somente poderá beneficiar o réu na dosimetria da pena-
base,  haja  vista  que  serve  apenas  para  reduzir  a  censurabilidade  da  ação  delituosa,
diante da prática, pela vítima, de alguma conduta que contribua para a ocorrência da
infração penal, o que não ocorre no caso presente.

Assim, tenho que, ao contrário do considerado pelo Magistrado
sentenciante, todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas em favor do
apelante,  razão pela  qual,  ex officio,  REDIMENSIONO  as  penas-base -  tanto no
tocante à pena privativa de liberdade como relativamente à pena de multa - a fim
de fixá-las no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e mais 10 dias multa.

Em  segunda  fase,  embora  reconheça  militar  em  favor  do
apelante a circunstância relativa à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), inviável o
seu cômputo nas penas agora fixadas, conforme vedação expressa na súmula 231 do
STJ, já que estabelecidas em seu mínimo legal.

Em  terceira  fase, torno  definitiva  a  pena  em  2  anos  de
reclusão  com  mais  10  (dez)  dias-multa,  por  não  vislumbrar  causas  especiais  de
aumento ou de diminuição capazes de alterar a reprimenda fixada.



Sendo o apelante primário e preenchendo os requisitos do art. 44
do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas  restritivas  de  direito  e,  atendendo  ao  pleito  formulado  pelo  réu  para
substituição da limitação de fim de semana por outra, restritiva de direito,   não
havendo óbice legal para tanto e considerando as condições pessoais do demandado,
inclusive  econômicas,  já  que  é  servidor  público  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
substituo a pena de limitação de fim de semana por prestação pecuniária (art. 43,
I,  CP), a  qual,  nos  termos  do art.  45,  §1º.,  do Código Penal, fixo  em um salário
mínimo.

Devem permanecer  inalterados os  demais  termos da  sentença
objurgada.

Ante o exposto,  e  em parcial  harmonia com o Parecer da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  DOU  PARCIAL PROVIMENTO  ao  presente
recurso para, mantendo a condenação, de ofício, redimensionar as penas privativas
de  liberdade  e  de  multa  impostas,  fixando-as  no  mínimo  legal  e  substituir  a
penalidade restritiva de direito,  consistente na limitação de fim de semana, por
prestação pecuniária, nos termos acima postos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos),  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e
João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


